ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI TIRGU NEAMT
HOTARARE
pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 53 din 31.05.2007 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008
In temeiul art. 27; art. 36, alin (4), lit. c); art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001republicata, privind administratia publica locala,
AvAnd in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1514/25.10.2006 privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe assimilate acestora, precum
si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007, art. 267,
AnalizAnd Expunerea de motive a primarului orasului Tirgu Neamt si Raportul de
specialitate al Serviciului Venituri - impozite si taxe inregistrat sub nr. 15656 din 09.07.2007
TinAnd seama de adresa Compartimentului de control al legalitatii actelor si contencios
administrativ a Prefecturii Neamt, inregistrata la noi cu nr. 14912/27.06.2007,
CONSILIUL
HOTARARE

LOCAL

AL ORASULUI

TIRGU

NEAMT

ADOPTA PREZENTA

Art. 1 - HotarArea Consiliului Local nr. 53 din 31.05.2005 se modifica si se completeaza
dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
“f) taxele pentru eliberarea certificatelor , avizelor si a autorizatiilor prevazute la art.
267 alin. (1), alin. (4), alin. (7) si alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost majorate cu 20% fata de
nivelurile prevazute de H.G. nr. 1514/2006”
2. Taxele prevazute la Capitolul V art. 267 alin. (1), alin. (4), alin. (7) si alin. (11) din
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 53/31.05.2007 se inlocuiesc cu cele prevazute in anexa la
prezenta hotarAre.
Art. 2 – Serviciul Urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orasului TArgu
Neamt va lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarAri.
Art. 3 - (1) Prezenta hotarAre se comunica prefectului judetului Neamt in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului orasului TArgu Neamt;
(2)Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatilor administratiei
publice locale si prin publicarea in presa locala si pe pagina de internet.
Art. 4 – Prezenta hotarAre intra in vigoare la data de 01.01.2008
Nr. 84
din 31.07.2007
Presedinte de sedinta,
Consilier: Pupazan Gheorghe
Contrasemneaza,

Secretar,
jr. Laura Elena Hristea

ANEXA
La H.C.L. nr. 84 din 31.07.2007
- CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A
AUTORIZATIILOR
NIVELURILE
Art. 267 alin. (1) Taxa pentru eliberarea
NIVELURILE
certificatului de urbanism,
PENTRU ANUL
PENTRU ANUL 2007
in mediu urban
2008
Suprafata pentru care se obtine certificatul
Taxa, in lei
Taxa, in lei
de urbanism
a) PAna la 150 m2, inclusiv
5
5
b) Intre 151 si 250 m2, inclusiv
c) Intre 251 si 500 m2, inclusiv
d) Intre 501 si 750 m2, inclusiv
e) Intre 751 si 1.000 m2, inclusiv
f) Peste 1.000 m2

6
8
10
12

6
8
10
12
12 + 0,01 lei/m2
12 + 0,01 lei/m2
pentru fiecare m2
pentru fiecare m2 care
care depaseste
depaseste 1.000 m2
1.000 m2
7 pentru fiecare m2 7 pentru fiecare m2
afectat
afectat

Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea
autorizatiei de foraje sau
excavari
Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea
7 pentru fiecare m2 de 7 pentru fiecare m2
autorizatiei de construire
de suprafata
suprafata ocupata de
pentru chioscuri, tonete,
constructie
ocupata de
cabine, spatii de expunere,
constructie
situate pe caile si in spatiile
publice, precum si pentru
amplasarea corpurilor si a
panourilor de afisaj, a
firmelor si reclamelor
Art. 267 alin.
Taxa pentru eliberarea unei 11 pentru fiecare
11 pentru fiecare
(11)
autorizatii privind lucrarile
racord
racord
de racorduri si
bransamente la retele
publice de apa, canalizare,
gaze, termice, energie
electrica, telefonie si
televiziune prin cablu

2

3

